Додаток А
ПОЛОЖЕННЯ
про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів
з кредитного модуля (дисципліни) «Стилістика української мови за професійним
спрямуванням»
ОС «Бакалавр»

Семестр

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з кредитного модуля
згідно з робочим навчальним планом.

1

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

кредити акад. год. Лекційні
2

60

18

Контрольні заходи

Практичні

СРС

Семестрова атестація

18

24

залік

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за:
1) за активну участь на 8 практичних заняттях (9 практичне – підвищення рейтингу);
2) виконання 2 експрес-контролів (на лекційних заняттях);
3) виконання МКР
Робочі матеріали
Розрахунки орієнтовних значень вагових балів з кожного контрольного заходу
Визначимо значення tk – навчальний час, запланований у робочій програмі для кожного
контрольного заходу.
1. Практичні заняття.
При визначенні tпз враховуємо 4 години аудиторних занять і 2 години СРС,
пов’язаних з цими заняттями. Таким чином tпз = 6 год.
2. Виконання експрес-контролю.
При визначенні tекс враховуємо 8 годин лекційних занять і 4 години СРС, пов’язаних
з цими заняттями. Таким чином tпз = 12 год.
3. Виконання МКР.
При визначенні tмкр враховуємо увесь час на засвоєння кредитного модуля за
винятком 6 годин на залік. Таким чином tмкр = 60-6=54 год.
Визначаємо орієнтовні значення вагових балів із розрахунку 100-бальної шкали РСО:
tк = tпз x 8+12х 2+54 = 6х8+12х2+54=126
rпз = tпз х 100/126 = 6 х 100/126 = 4,76 (rк=Rtк/tк)
rекс = tекс х 100/126 = 15 х 100/126 = 9,52 (rк=Rtк/tк)
rмкр = tмкр х 100/126 = 54 х 100/126 = 42,85 (rк=Rtк/tк)
Остаточно визначаємо вагові бали з розрахунку 100-бальної РСО:
R = 4,76х8+9,52х2+42,85 =99,97
Зробимо корекцію:
rпз=5; rекс=10; rмкр=40
5х8+2х10+40=100

Визначаємо шкалу балів за відповідні рівні оцінювання з кожного виду контролю. З
урахуванням межових значень 0,9 – 0,75 – 0,6 – 0 маємо такий розподіл:
а) Практичне заняття
«відмінно» 5 балів;
«добре» 4 бали;
«задовільно» 3 бал;
«незадовільно» 0 балів.
б) Виконання експрес-контролю.
«відмінно» 10 балів;
«добре» 9 балів;
«задовільно» 8 балів;
«незадовільно» 0 балів.
в) Виконання МКР.
«відмінно» 36 – 40 балів;
«добре» 30-35 балів;
«задовільно» 24 – 29 балів;
«незадовільно» 0 балів.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання
1. Відповіді на практичних заняттях:
Критерії оцінювання:
«відмінно» 5 балів;
«добре» 4 бали;
«задовільно» 3 бал;
«незадовільно» 0 балів.
«відмінно»: повна відповідь на питання з проблематики теми, що обговорюються на
занятті; ґрунтовність та послідовність викладу;
«добре»: повна відповідь на питання з проблематики теми, що обговорюються на
занятті; ґрунтовність та послідовність викладу; наявність незначних мовленнєвих помилок.
«задовільно»: неповна (60%) відповідь на питання з проблематики теми, що
обговорюються на занятті; недостатні ґрунтовність та послідовність викладу; наявність
мовленнєвих помилок;
«незадовільно»: невідповідність змісту відповіді проблематиці теми; відсутність
відповіді.
Максимальний бал за практичні заняття становить 5х8=40.
2. Виконання експрес-контролю:
Критерії оцінювання:
«відмінно» 10 балів;
«добре» 9 балів;
«задовільно» 8 балів;
«незадовільно» 0 балів.
«відмінно»: доповідь є логічною, чіткою, характеризується повнотою та глибиною
осмислення наукової проблеми; студент дотримується наукового стилю викладення
матеріалу та культурою презентації;
«добре»: робота визначається логічністю побудови, ступінь розкриття теми є
достатнім, проте є вади у стилістиці тексту;
«задовільно»: доповідь не повністю демонструє реалізацію поставлених завдань, має
недоліки в аргументації; є недоліки в якості підготовки ілюстративних матеріалів;

«незадовільно»: невідповідність змісту відповіді проблематиці теми; відсутність
презентації.
3. Виконання МКР:
Критерії оцінювання:
«відмінно» 36 – 40 балів;
«добре» 30-35 балів;
«задовільно» 24 – 29 балів;
«незадовільно» 0 балів.
«відмінно»: безпомилкове виконання практичного завдання у відповідності до змісту
завдання;
«добре»: виконання практичного завдання із незначною кількістю помилок або
деякими хибами;
«задовільно»: виконання практичного завдання зі значною кількістю помилок або
хиб;
«незадовільно»: відсутність виконаного практичного завдання або його незадовільне
виконання (менше 60% правильно виконаних завдань).
Рейтинг з кредитного модуля складає 5х8 +2х10+40 = 100 балів.
Політика навчальної дисципліни
Заохочувальні бали студент отримує за участь у міжнародних, всеукраїнських та/або інших
заходах та/або конкурсах (за тематикою навчальної дисципліни) або/та написання тез
доповіді або оформлення творчої роботи як наукової роботи для участі у конкурсі
студентських наукових робіт. Ваговий бал – 10.
Проміжна атестація студентів
Атестація студентів проводиться на 8 і 14 тижнях із зазначенням поточного рейтингу.
Умовою задовільної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 50% від
максимально можливого на час атестації.
Максимальна кількість балів на першій атестації є сума балів за 4 відповіді і 1
експрес-контроль – максимально 30 балів.
Максимальна кількість балів на другій атестації складатиме суму балів за 7 відповідей
на практичних заняттях, 1 експрес-контроль – максимально 45 балів.
Таким чином, з першої атестації студент отримує “задовільно”, якщо його поточний
рейтинг буде не менше 15 балів, з другої атестації студент отримує “задовільно”, якщо його
поточний рейтинг буде не менше 22 балів.
Залікова контрольна робота
Залікова контрольна робота оцінюються у 100 балів максимум. Залікова контрольна
робота складається з двох питань теоретичного характеру з різних розділів робочої програми
та одного практичного завдання.
Кожне теоретичне питання оцінюється в 35 балів відповідно до системи оцінювання:
«відмінно» – 31-35 балів - повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації);
«добре» – 25-30 балів - достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної
інформації, або незначні неточності);
«задовільно» – 20-24 балів - неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та
деякі помилки);
«незадовільно» – 0-19 балів - незадовільна відповідь.
Практичне завдання оцінюється з 30 балів відповідно до системи оцінювання:
«відмінно» – 25-30 балів - повне безпомилкове розв’язування завдання;

«добре» – 20-24 балів - повне розв’язування завдання з несуттєвими неточностями;
«задовільно» – 15-19 балів - завдання виконане з певними недоліками;
«незадовільно» – 0-14 балів - завдання виконано з багатьма недоліками або не
виконано.
Якщо оцінка за контрольну роботу менше ніж «автоматом» за рейтингом,
застосовується «жорстка» РСО – попередній рейтинг студента з дисципліни скасовується і
він отримує оцінку з урахування результатів залікової контрольної роботи.
Сума стартових балів і балів за залікову контрольну роботу переводиться до залікової
оцінки згідно з таблицею:
Рейтингові бали

Оцінка

95-100

Відмінно

85-94

Дуже добре

75-84

Добре

65-74

Задовільно

60-64

Достатньо

Менш ніж 60

Незадовільно

Менше ніж 50

Не допущено

